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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden 

toegepast/ kunnen er risico's ontstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg het 

vervallen van de volledige garantie. Het is aanbevolen om de veiligheidsinstructies te bewaren 

gedurende de gehele levensduur van de koelkast. Indien de koelkast wordt verkocht, dient men 

tevens de veiligheidsinstructies aan de nieuwe eigenaar te geven. 

WAARSCHUWING! 

 Let erop dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant en zijkanten niet afgedekt worden. 

 Tijdens het reinigen van het vriesgedeelte geen gebruik maken van mechanische of elektrische 

hulpmiddelen om het ontdooiingsproces te versnellen. 

 Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze door de fabrikant, zijn onderhoudspersoneel of 

door een gespecialiseerd vakman te worden vervangen om schade te voorkomen. 

 Wanneer de koelkast wordt afgedankt, dient dit volgens de landelijke wetgeving plaats te vinden 

 Zorg dat het koelsysteem van de koelkast niet wordt beschadigd. Indien het koelsysteem wordt 

beschadigd: 

- Geen vuur gebruiken 

- Vermijd vonken 

- Gebruik geen elektrische apparaten of verlichting 

- Ventileer onmiddellijk de ruimte waar de koelkast zich bevindt. 

 Laat kinderen niet met de koelkast spelen of de stekker uit het stopcontact halen of deze in het 
stopcontact steken-. Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal van de koelkast spelen. 

 Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen (tenminste 8 jaar oud) en door personen met 
verminderde fysische, zintuiglijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, 
wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit 
apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen. 

 Kinderen mogen niet worden toegestaan om schoonmaak of onderhoud werk aan deze apparaten 
te doen tenzij onder begeleiding. 

 De koelkast dient uitsluitend voor het koelen van levensmiddelen gebruikt te worden.  

 Dit apparaat is niet geschikt voor de opslag van explosieve stoffen zoals aerosol met ontvlambaar 
drijfgas. 

 Het is verboden om benzine of andere ontvlambare stoffen op te slaan in de onmiddellijke 
omgeving van het apparaat 
 
 

ELEKTRISCHE AANSLU ITING 
 De koelkast moet op een geaard stopcontact aangesloten worden. De geaarde stekker waarmee 

het apparaat met het voedingsnet wordt verbonden, dient gemakkelijk bereikbaar te zijn 

 Indien de koelkast is voorzien van de speciale voedingskabel, kan deze enkel vervangen worden 
door een soortgelijke kabel die door de fabrikant wordt geleverd 

 Om gevaar te voorkomen en vermijden mogen beschadigde voedingskabels enkel door de 
fabriek, een onderhoudstechnicus of iemand met gelijkwaardige ervaring vervangen worden 

 Gebruik GEEN verlengkabels, adapters of hub 

 De frequentie en de stroomtoevoer in uw huis of op uw locatie moeten conform zijn aan de 
algemene richtlijnen van de koelkast zoals beschreven in het schema. 
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 Bij het plaatsen van de koelkast moet gecontroleerd worden of de voedingskabel niet gekneld zit 
en zodoende beschadigd wordt. 

  Bij het plaatsen van eventuele zware objecten zoals bijvoorbeeld koelelementen, meubels of 
andere huishoudelijke apparaten naast de koelkast, dient men ervoor te zorgen dat de 
voedingskabel niet bekneld raakt. Dit kan namelijk kortsluiting en brand veroorzaken 

 Controleer of de stekker van oe voedingskabel niet achter de koelkast gekneld zit of dat het op 
andere wijze beschadigd wordt. Een beschadigde stekker kan brand veroorzaken! 

 
ALS DE STEKKER VAN DE KOELKAST UIT HET STOPCONTACT WORDT GEHAALD, (BIJ SCHOONMAAK, 
VERPLAATSING, ENZ.), KAN HET APPARAAT NA 15 MINUTEN WEER AANGESLOTEN WORDEN 
 

 Het is verboden om technisch beschadigde apparaten te gebruiken. 

 Het is verboden om benzine of andere ontvlambare stoffen op te slaan in de onmiddellijke 
omgeving van het apparaat. 

 Voordat men de koelkast schoonmaakt, dient deze uitgezet te worden en dient de stekker uit het 
stopcontact gehaald te worden. 

 De koelkast mag niet door verbranding vernietigd worden, 

 Laat de oppervlaktes in de koelkast niet in aanraking komen met vet, zuur of sauzen. 

 Plaats geen andere werkende elektrische apparaten (zoals magnetrons, haardrogers, strijkijzers, 
elektrische ketels of andere apparaten) boven op de koelkast want deze kunnen de plastic 
onderdelen ervan doen verbranden. 

 Plaats geen borden met vloeistoffen, vazen met bloemen of andere vloeistofhouders op de 
koelkast. 

 Klim of zit niet op de koelkast hang niet aan de deuren en vermijd dat kinderen dit doen, 
 

ALS DE KEELKAST NIETWERKT EN ALS HET NIET MOGELUK IS OM DEZE VOLGENS DE AANBEVOLEN 

RICHTLUNEN TE REPAREREN, DIENT MEN DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN, DE DEUREN 

TE OPENEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET DE ERKENDE ONDERHOUDSMONTEUR. ALLEEN DE 

ERKENDE ONDERHOUDSMONTEUR IS BEVOEGD OM TECHNISCHE OF PRODUCTTEFOUTEN TE 

HERSTELLEN, 
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ALGEMENE INFORMATIE 
Het apparaat is ontworpen als een kast en bedoeld voor het korte-termijn bewaren van gekoelde 

producten. 

HET APPARAAT IS VERVAARDIGD MET MILIEUVRIENDELIJKE  MATERIALEN DIE NIET SCHADELIJK ZIJN 

VOOR DE OZONLAAG:  de koelvloeistof is R600a, en het schuimmiddel dat gebruikt wordt voor de 

isolatie is Cyclopentaan C5H10 

DE FABRIKANT VERZEKERT DE BETROUWBARE WERKING VAN DE KOELKAST WANNEER DE RELATIEVE 

LUCHTVOCHTIGHEID NIET GROTER IS DAN 7O% VAN DE KAMERTEMPERATUUR TUSSEN DE 

VOLGENDE WAARDEN LIGT: 

+16 ºC en +32 ºC (klimaatklasse N) 

+16 ºC en +43 ºC (klimaatklasse T) 

 

Total bruto inhoud, L 270 

Nuttige inhoud, L 267 

 

De eigenlijke consumptie hangt af van het gebruikerspatroon en de locatie van het apparaat 

Energie efficiency classificatie A+ A++ 

Energieverbruik: kWh/24 h 
Energieverbruik: kWh/jaar 

0,363 
133 

0,285 
104 

Klimaat classificatie N - T 

Geluidsemissie, dB(A) re 1pw 41 

Afmeting (H x W x D) 145 x 60 x 62 145 x 60 x 65 

Elektrische specificaties Zie waarderingsplaat 
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GEGEVENS FABRIKANT 
De fabrikant behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen door te voeren in de 

technische parameters en specificaties. 

 

VOOR DE INGEBRUIKNAME 
De werkzaamheden kunnen het beste door 2 personen worden uitgevoerd. 

 Pak de koelkast uit. Til de koelkast uit de schuimbasis. Verwijder plakband. 

Het apparaat is uitgerust met vastgeschroefde handgrepen. Gebruik de handgrepen niet om het 

toestel op te tillen of te verplaatsen. Dit kan leiden tot het afbreken van de handgrepen. 

 Verwijder alle roodgekleurde onderdelen van de rekken. 

Verwijder de roodgekleurde plakbandstrippen van de deurvakken – 

deze zijn enkel bedoeld voor heet vervoeren van de koelkast. 

 Bij het plaatsen van de koelkast in de gewenste positie, is het gemakkelijker deze te verzetten 

indien u de voorkant een beetje optilt en naar achteren kantelt zodat de koelkast op de wieltjes 

kan bewegen. 

 Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt gerecycled. 

 Monteer twee van de steunen uit het onderdelentasje op hun plaats aan de bovenkant van de 

koelkast ↙ 

 
 Indien de koelkast vervoerd wordt bij lage externe temperatuur (niet hoger dan +12 ºC), dient u 2 

uur te wachten voordat u de koelkast kunt aansluiten. 
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 Alle verpakkings- en vervoermaterialen dienen verwijderd te worden voordat u de koelkast met 

het voedingsnet verbindt. 

PLAATSING 
Plaats de koelkast in een droog en goed geventileerde ruimte. 

WAARSCHUWING! De koelkast dient niet in een ruimte zonder verwarming of op een veranda te 

worden geplaatst. Plaats de koelkast ver van warmtebronnen zoals keukenovens, 

verwarmingsradiatoren en vermijd direct zonlicht. 

← Let erop dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant niet afgedekt worden 

– er moet een goede luchtventilatie rondom de koelkast verzekerd worden. Er 

dient een ruimte te zijn van minstens 10 cm tussen de bovenkant van de 

koelkast en eventuele andere meubels die boven het apparaat worden 

geplaatst. Indien deze aanbeveling niet wordt nageleefd, zal de koelkast meer 

stroom gebruiken en kan de compressor oververhit raken. 

Indien de koelkast in een hoek wordt geplaatst, zorgt u voor minimaal 60 cm 

ruimte tussen de behuizing van het toestel en de muur. 

De koelkast moet waterpas staan en moet de muur niet aanraken. Indien nodig, 

kan de hoogte van de koelkast door middel van de afstelpoot ingesteld worden: 

de voorkant van de koelkast stijgt als de afstelpoten met de klok mee gedraaid worden en daalt als 

deze tegen de klok in gedraaid worden. De deuren sluiten vanzelf als de koelkast ietwat naar 

achteren helt. 

 

TEMPERATUUR INSTELLEN 
De temperatuur in het koelgedeelte wordt bediend door de thermostaatknop 1 (afb, 1) in de 

gewenste stand te draaien. De temperatuur wordt naast de thermostaatknop aangegeven. 

0 = Compressor is uitgeschakeld. WAARSCHUWING! Elektriciteit is niet uitgeschakeld 

1 = hoogste temperatuur (laagste koeling) 

7 = laagste temperatuur (hoogste koeling) 

Regel de gewenste temperatuur in de koelkast naar uw eigen wensen. 

DE TEMPERATUUR IN HET KOELGEDEELTE KAN IN HOGE MATE BEINVLOED WORDEN DOOR DE 

OMGEVINGSTEMPERATUUR, DE HOEVEELHEID LEVENSMIDDELEN DIE BEWAARD WORDEN EN DOOR 

DE REGELMAAT WAARMEE DE DEUR GEÖPEND WORDT. 
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Het is daarom aangeraden om: 

 De koelkast niet naast warmtebronnen te plaatsen. 

 Levensmiddelen die in de koelkast worden bewaard nooit warmer te laten zijn dan de 

omgevingstemperatuur. 

 De deur nooit open te laten staan. 

 De deur nooit langer open te houden dan nodig is om levensmiddelen te plaatsen of te 

verwijderen. 

ALS DE OMGEVINGSTEMPERATUUR LAAG IS, ZAL DE KOELKAST MINDER KOELEN. Gebruik de 

thermostaatknop om een lagere temperatuur in te stellen. 

 

ONTDOOIEN VAN HET KOELGEDEELTE 
De koelkast is voorzien van een automatisch ontdooi-systeem, IJsdruppels die zich op de achterwand 

van het koelgedeelte vormen, dooien wanneer de compressor niet in werking is en het dooiwater 

loopt weg via het afvoergootje naar het blad op de compressor waar het verdampt. 

 

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 
REINIG DE KOELKAST REGELMATIG! 

! Vergeet niet het toestel los te koppelen van de stroomvoorziening voor u begint met het 

ontdooien van de koelkast en het reinigen van de achterkant van het apparaat. Hiervoor trekt u de 

strekker uit het stopcontact. 

 Vermijd dat de interne oppervlaktes en de plastic onderdelen in aanraking komen met vetten, 

zuren en sauzen. Reinig bij morsen onmiddellijk met warm zeepwater of afwasmiddel. Daarna 

afdrogen. 

 Reinig de oppervlakte aan de binnenkant met warm zeepwater. U kunt ook afwasmiddel 

gebruiken.  

 Droog de oppervlaktes binnen en buiten af. 

 Reinig regelmatig het deurrubber. Daarna afdrogen 

 WAARSCHUWING  Reinig regelmatig de afvoer van het ontdooisysteem met het daartoe 

bestemde schoonmaak element (afbeelding 1) 

 Was de eventuele lades en de accessoires regelmatig. 

 Verwijder stof aan de achterkant van de koelkast en de compressor minstens één keer per jaar. 

Gebruik hiervoor een zachte borstel, een elektrostatische doek of een stofzuiger (afbeelding 2). 

 Gebruik voor de schoonmaak van de koelkast GEEN schoonmaakmiddelen die schurende of zure 

elementen of alcohol of benzeen bevatten.  

 GEBRUIK GEEN doeken of sponsen met een ruwe oppervlakte. 
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Afbeelding 1 Afbeelding 2 

 

PRAKTISCHE TIPS EN SUGGESTIES 
 Bewaar nooit bananen in de koelkast- ze zijn niet bestand tegen koude temperaturen.  

 Bewaar nooit in hetzelfde bakje gekookte levensmiddelen en kant-en-klare maaltijden 

 Levensmiddelen met een sterke geur (bijvoorbeeld verse vis en kaas) moeten altijd in een goed 

afgesloten bak bewaard worden. 

LAAT DE DEUR OPEN ALS U DE KOELKAST VOOR LANGERE PERIODE UIT MOET ZETTEN 

Opmerkingen over het geluid: 

Tijdens de werking van de koelkast en bij het invriezen (indien van toepassing)  van de 

levensmiddelen, kunnen er verschillende soorten geluiden ontstaan. Dit is normaal en dit betekent 

niet dat er een storing is. 

 Aangezien de koelvloeistof in het koelsysteem circuleert, ontstaan er borrelende, suizende of 

druppelende geluiden. 

 Er kunnen sterkere geluiden voor een korte periode ontstaan zoals ploffen of klikken bij het 

aangaan van de compressor. 
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OPENINGSRICHTING VAN DE DEUREN WIJZIGEN 
Deze werkzaamheden kunnen het beste uitgevoerd worden door 2 personen. U heeft van twee 

schroefsleutels Nr. 8 en Nr. 10 nodig en een Philips kruiskopschroevendraaier. Tijdens het wijzigen 

van de openingsrichting, mag de koelkast NIET in horizontale positie geplaatst worden. Volg 

onderstaande aanwijzingen in de volgorde waarin ze beschreven zijn. 

 

OPGELET!  Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. 

1. Verwijder afdekplaten c van de behuizing van het apparaat en van de binnenkant van de deur, 

Verwijder eveneens het bovenste bevestigingsonderdeel 6, de schroeven, het moerplaatje en het 

tussenstuk  

2. Verwijder de deur van de koelkast 

3. Verwijder de onderste afdekplaat 1 

4. Schroef scharnierpin 2 los van bevestigingsplaat 7 en bevestig deze met alle lagers aan de andere 

kant van de koelkast door het vast te schroeven op bevestigingsplaat 7 (symmetrisch t.o.v. de 

vorige positie) 

5. Hang de deur op aan scharnierpin 2 van bevestigingsplaat 7 

6. Draai bevestigingsonderdeel 4, evenals de moeren en het kunststof tussenstuk, 180º en bevestig 

deze aan de andere kant van de bevestigingsplaat. Zodra het bevestigingsonderdeel is 

vastgeschroefd op de deur van de koelkast, bevestigt u het aan de andere kant van de koelkast. 

7. Draai bevestigingsonderdeel 6, evenals de moeren en de het kunststof tussenstuk, 180º. 

Verwijder de scharnierpinnen en moeren en herbevestig deze aan de andere kant van het 

bevestigingsonderdeel. Zodra bevestigingsonderdeel 6 is vastgeschroefd aan de deur van de 
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koelkast bevestigt u deze in de overgebleven openingen aan de andere kant van de koelkast. 

Gebruik afdekplaten c om het bevestigingsonderdeel en de overgebleven openingen afte dekken. 

8. Verwijder de afdekplaat van de bouten a en de stoppen b. Verplaats de deurgreep naar de 

andere kant en schroef ze opnieuw vast. Plaats de stoppen in de overgebleven openingen van de 

deur en herbevestig de afdekplaten van de bouten. 

9. Verwijder afdekplaat 10 van onderste afdekplaat 1 en schuif het in de opening aan de andere 

kant van de onderste afdekplaat (symmetrisch ten opzichte van de vorige positie). Schuif de 

linker- en rechtervoet van onderste afdekplaat 1 (zie afbeelding) en duw deze op hun plaats. 

 

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 
Wat te doen indien .. 

 De stekker aangesloten is maar de koelkast niet werkt:  

Controleer of er stroom in huis. 

Controleer of de stekker op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken. 

 Het geluid neemt toe: 

Controleer of de koelkast rechtop en waterpas staat. verstel hiertoe de poten aan de voorkant. 

Controleer of de koelkast geen andere meubels aanraakt, en of geen enkel deel van het 

koelingssysteem op de achterkant van de koelkast tegen de wand steunt. Laat de koelkast niet 

dichtbij andere meubels of muren staan  

Controleer of de geluidstoename niet veroorzaakt wordt door flessen, blikjes of borden die in de 

koelkast elkaar aanraken. 

 Er is water op de bodem van de koelafdeling: 

Controleer of het afvoergootje van het ontdooiingswater niet verstopt is – reinig het 

afvoeregootje met het daarvoor bestemde schoonmaakelement 

 Er is water op de gedeelten van gehard glas (indien van toepassing): 

Levensmiddelen of borden staan tegen de achterwand van het koelgedeelte. Plaats geen 

levensmiddelen of borden tegen de achterwand 

 Er is water onder de koelkast: 

De dampbak bevindt zich niet op de juiste manier op de compressor -  Zet de bak bovenop de 

compressor 

 Bij het openen van de koelkast  gaat het deurrubber los: 

Het deurrubber is in aanraking gekomen met vette voedselresten (vet, stroop) – reinig het rubber 

en de behuizing met warm zeepwater of afwasmiddel en droog het af. Doet het deurrubber terug 

op zijn plaats. 

 De temperatuur in de koelkast is gestegen, de pauzes van de compressor zijn kort: 

Controleer of de deur van de koelkast goed afsluit, of de deur niet langer dan nodig geopend is 

gebleven om levensmiddelen te plaatsen of te verwijderen en of er niet veel warme 

levensmiddelen in de koelkast geplaatst zijn. 
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 Er is condensatie op de bovenkant van de koelkast: 

 De vochtigheidsgraad van de omgeving is boven 70% - Ventileer de ruimte waar de koelkast zich 

bevindt en verwijder indien mogelijk de oorzaak van het vocht. 

 

AFVOER VAN GEBRUIKTE APPARATUUR 
Dit toestel is onderhevig aan de Europese afvalwetgeving 2002/96/EC-WEEE. Deze reguleert de 

afvoer van gebruikte apparatuur. 

De milieuvriendelijke afvoer van apparatuur voorkomt negatieve gevolgen voor de gezondheid die 

veroorzaakt worden door de onjuiste afvoer van gebruikte apparatuur.  

Dit symbool op een product of verpakking betekent dat het product gescheiden moet 

blijven van traditioneel huisvuil. De gebruiker dient het toestel terug te brengen naar een 

verzamelpunt voor het recycleren van elektrische of elektronische apparatuur. De afvoer 

van dergelijke apparatuur moet in regel zijn met de lokale wetgeving. Voor meer 

informatie neemt u contact op met de lokale autoriteiten of de afvaldienst.  

 

Voorbereidingen voor de afvoer van gebruikte apparatuur 

 Haal de stekker uit het stopcontact 

 Koppel de stekker los van de hoofdkabel 

 Verwijder of ontkoppel elk verend handvat of veergrendel 

Dit voorkomt dat kinderen vastraken (met het risico op verstikking) of in gevaarlijke situaties 

belanden. Kinderen zien niet altijd de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van 

huishoudelijke apparatuur. Houd kinderen dus goed in het oog en zorg ervoor dat ze niet met het 

apparatuur spelen. 

 

VERVOER 
DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DIE BEROKKEND WORDT - BIJ] HET NIET 

RESPECTEREN VAN DE VERVOERAANWIJZINGEN 

 De koelkast dient uitsluitend in verticale positie te worden vervoerd. 

 Tijdens het vervoer dient de koelkast beschermd te worden tegen alle weersomstandigheden 

(regen, sneeuw, vocht).  

 De koelkast dient tijdens het vervoer stevig vastgezet te worden om verschuivingen en stoten te 

vermijden.  

 Indien de koelkast niet in verticale positie wordt vervoerd, dient deze niet eerder dan na op z'n 

minst 4 uur op het voedingsnet te worden aangesloten.  Indien deze tijd niet wordt 

gerespecteerd, zou de compressor buiten werking kunnen raken. 
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GARANTIE 
INDIEN U KOELKAST NIET OP DE GEWENSTE MANIER FUNCTIONEERT, CONTROLEERT U DAN EERST 

OF U DIT ZELF KUNT VERHELPEN.  

Indien u het probleem niet zelf kunt oplossen, neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met 

de dichtstbijzijnde servicedienst.  

 

Geef altijd de volgende informatie: 

1. Het type en koelkastmodel 

2. Het serienummer 

Deze gegevens staan op het plaatje. 

 

 

 

 

Deze informatie wordt u aangeboden door: 

 Cofza Roestvrijstaal Producten  

Witte Vlinderweg 24 

1521 PS  Wormerveer 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)75-6223456 

info@cofza.nl 

www.cofza.com 

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verstrekte informatie is onder 

voorbehoud van typefouten en wijzigingen die doorgevoerd worden door de fabrikant. 

mailto:info@cofza.nl
http://www.cofza.com/

